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(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Шугаєв Є. Я. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807862 

4. Місцезнаходження: 79026, Львівська обл., м. Львiв, вул. Сахарова, 78 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0322972308, - 

6. Адреса електронної пошти: lesya.tykhan@kredobank.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://kredobank.com.ua/about/zvity-ba

nku/zvity-emitenta 27.05.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



 

 

Проміжний консолідований скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.03.2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 0 0 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 0 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 0 0 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 0 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 26 216 402 25 239 179 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 0 

Кошти клієнтів 2010 0 0 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 0 0 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 22 997 221 22 310 195 



 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 0 0 

Емісійні різниці 3010 0 0 

Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 0 0 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 0 0 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 3 219 181 2 928 984 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 26 216 402 25 239 179 

Примітки: У зв'язку з невiдповiднiстю електронної форми структурi форм консолiдованої промiжної 

фiнансової звiтностi АТ "КРЕДОБАНК", у електроннiй формi заповнено пiдсумковi данi, а консолiдована 

промiжна фiнансова звiтнiсть Банку розкривається у вiдповiдних примiтках електронних форм звiтностi 

емiтента. 

 

Консолiдована промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ "КРЕДОБАНК" за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi разом з примiтками, що є невiд'ємною частиною фiнансової звiтностi, є 

доступною в електроннiй формi (у форматi PDF) на офiцiйнiй веб-сторiнцi Банку : 

https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/kvartalna-zvitnist. 

 

 

 

 

 

У тисячах гривень Прим. 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Активи    

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 3 515 815  4 201 484  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 5 30 040  30 764  

 

Кредити та аванси клiєнтам 6 14 080 546  13 292 297  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери  7 7 002 099  6 187 229  

 

Передоплата з поточного податку на прибуток  33  20  

 

Вiдстрочений актив з податку на прибуток  44 288  43 004  

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  12 105  14 054  

 

Основнi засоби 8 

 

1 007 135  1 007 493  

 

Нематерiальнi активи 8 172 477  176 188  

 



 

 

Iншi фiнансовi активи 9 200 220  153 702  

 

Iншi нефiнансовi активи 10 151 644  132 944  

 

Всього активiв   26 216 402  25 239 179  

 

Зобов'язання    

 

Заборгованiсть перед iншими банками 11 3 607 895  2 839 280  

 

Кошти клiєнтiв 12 18 231 854  18 310 853  

 

Кошти iнших фiнансових органiзацiй  344 017  328 139  

 

Випущенi борговi цiннi папери 13 384 650  384 810  

 

Зобов'язання з поточного податку на прибуток  45 975  33 784  

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 14 267 364  246 528  

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання 15 115 466  166 801  

 

Всього зобов'язань   22 997 221  22 310 195  

 

Капiтал    

 

Статутний капiтал  2 248 969  2 248 969  

 

Резерв переоцiнки основних засобiв  108 280  108 280  

 

Резерв переоцiнки iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд  169 092  83 744  

 

Нерозподiлений прибуток  692 840  487 991  

 

Всього капiталу   3 219 181  2 928 984  

 

Всього зобов'язань та капiталу   26 216 402  25 239 179  

 

  

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

25.05.2021 року Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (0322972782) Головний бухгалтер В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



 

 

Проміжний скорочений консолідований звіт про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 0 0 

Процентні витрати 1005 0 0 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 0 0 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 0 0 

Комісійні витрати 1045 0 0 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 0 0 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 0 0 

Інші операційні доходи 1170 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 0 0 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 



 

 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 0 0 

Витрати на податок на прибуток 1510 0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 0 0 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 2750 0 0 



 

 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 

Усього сукупного доходу за рік 2999 290 197 107 704 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 0 0 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 0 0 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,00000 0,00000 

Примітки:  

 

У тисячах гривень Прим. I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Процентнi доходи, розрахованi з використанням методу ефективного вiдсотка 16  580 807 

 578 364  

 

Iншi процентнi доходи 16  39 200  33 232  

 

Процентнi витрати 16  (136 390) (197 056) 

 

Чистий процентний дохiд   483 617  414 540  

 

Комiсiйнi доходи 17  158 680  142 305  

 

Комiсiйнi витрати 17  (42 859) (38 632) 

 

Результат вiд торгових операцiй з iноземною валютою  16 845  16 186  

 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти  (5) (20 857) 

 

Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд  809  3 931  

 

Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю



 

 

  1 639  3 199  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками 18  (42 850) (89 567) 

 

Iншi операцiйнi доходи 19  16 338  9 845  

 

Витрати на виплати працiвникам  (148 272) (134 665) 

 

Витрати на знос та амортизацiю 8  (80 069) (73 906) 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 20  (113 881) (106 294) 

 

Прибуток до оподаткування   249 992  126 085  

 

Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод 21  (45 143) (29 450) 

 

Прибуток за звiтний перiод   204 849  96 635  

 

Iнший сукупний дохiд    

 

Статтi, що можуть бути надалi перекласифiкованi до прибуткiв або збиткiв    

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

   

 

- Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд  86 157  15 000  

 

- Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, перекласифiкована в чистий прибуток або збиток  (809)

 (3 931) 

 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод   85 348  11 069  

 

Всього сукупний дохiд за звiтний перiод   290 197  107 704  

 

Чистий та скоригований прибуток на акцiю, що належить акцiонерам Групи (у гривнях на акцiю) 22 

 0,0009  0,0004  

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

25.05.2021 року Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (0322972782) Головний бухгалтер В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



 

 

Проміжний скорочений консолідований звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в           



 

 

акціонерів: 

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 2 248 969 0 0 0 0 0 0 0 3 219 181 

Примітки:  



 

 

 

У тисячах гривень  Статутний капiтал Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд Резерви переоцiнки основних засобiв Нерозподiлений прибуток Всього капiталу 

 

Залишок на 31 грудня 2020 року   2 248 969  83 744  108 280  487 991  2 928 984  

 

Прибуток  - - - 204 849  204 849  

 

Iнший сукупний дохiд  - 85 348  - - 85 348  

 

Всього сукупний дохiд за I квартал 2021 року   - 85 348  - 204 849  290 197  

 

Залишок на 31 березня 2021 року  2 248 969  169 092  108 280  692 840  3 219 181  

 

 

У тисячах гривень   Статутний капiтал Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд Резерви переоцiнки основних засобiв Нерозподiлений прибуток / (Накопичений дефiцит) Всього капiталу 

 

Залишок на 31 грудня 2019 року   2 248 969  79 776  111 747  (41 441) 2 399 051  

 

Прибуток  - - - 96 635  96 635  

 

Iнший сукупний дохiд  - 11 069  - - 11 069  

 

Всього сукупний дохiд за I квартал 2020 року   - 11 069  - 96 635  107 704  

 

Перенесення резерву переоцiнки примiщень до нерозподiленого прибутку при вибуттi примiщень   - - (42) 42  - 

 

Залишок на 31 березня 2020 року  2 248 969  90 845  111 705  55 236  2 506 755  

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

25.05.2021 Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (0322972782) Головний бухгалтер В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



 

 

Проміжний скорочений консолідований звіт про рух грошових коштів за 

прямим методом 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 0 0 

Процентні витрати, що сплачені 1015 0 0 

Комісійні доходи, що отримані 1020 0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Інші отримані операційні доходи 1100 0 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 0 0 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 0 0 



 

 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 4 201 484 2 923 310 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 3 515 815 2 969 859 

Примітки:  

 

У тисячах гривень Прим. I квартал 2021 року I квартал 2020 року 



 

 

 

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi    

 

Проценти отриманi  645 251  589 020  

 

Проценти сплаченi  (135 953) (223 414) 

 

Виплати та комiсiйнi отриманi  158 528  141 755  

 

Виплати та комiсiйнi сплаченi  (42 859) (38 632) 

 

Результат торгових операцiй з iноземною валютою  16 845  16 186  

 

Iнший операцiйний дохiд, отриманий  14 380  9 830  

 

Витрати, пов'язанi з працiвниками, сплаченi  (195 653) (176 472) 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, сплаченi (90 284) (73 053) 

 

Податок на прибуток, сплачений   (34 249) (36 549) 

 

Грошовi потоки, отриманi/(сплаченi) вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та 

зобов'язаннях   336 006  208 671  

 

Чисте (збiльшення)/зменшення заборгованостi iнших банкiв  1 955  4 554  

 

Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та авансiв клiєнтам  (900 470) 12 403  

 

Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових та нефiнансових активiв  (62 638) (129 

306) 

 

Чисте збiльшення/(зменшення) заборгованостi перед iншими банками  784 957  (529 

395) 

 

Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiєнтiв  178 953  327 241  

 

Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових та нефiнансових зобов'язань  (19 438)

 59 715  

 

Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд операцiйної дiяльностi   319 325  (46 

117) 

 

Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi    

 

Придбання iнвестицiйних цiнних паперiв  (2 692 592) (1 225 660) 

 

Надходження вiд реалiзацiї та погашення iнвестицiйних цiнних паперiв  1 875 313  1 153 

344  

 

Придбання примiщень та обладнання 8 (30 317) (40 641) 

 

Надходження вiд продажу примiщень та обладнання  5 998  5 624  

 



 

 

Придбання нематерiальних активiв 8 (22 095) (13 975) 

 

Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд iнвестицiйної дiяльностi   (863 693) (121 

308) 

 

Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi    

 

Залучення коштiв вiд iнших фiнансових органiзацiй  18 944  - 

 

Повернення коштiв iнших фiнансових органiзацiй  - (27 445) 

 

Зобов'язання за договорами оренди сплаченi  (18 021) (17 679) 

 

Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд фiнансової дiяльностi   923  (45 124) 

 

Вплив змiни курсу обмiну на грошовi кошти та їх еквiваленти   (142 224) 259 098  

 

Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та їх еквiвалентiв  (685 669) 46 549  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 4 4 201 484  2 923 310  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 4 3 515 815  2 969 859  

 

 

 

* Консолiдований звiт про рух грошових коштiв пiдготовлений за прямим методом 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

25.05.2021 року Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (0322972782) Головний бухгалтер В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



 

 

Проміжний скорочений консолідований звіт про рух грошових коштів за 

непрямим методом 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 1720 0 0 



 

 

зобов'язань 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток 
1750 0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 5200 0 0 



 

 

еквівалентів 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

25.05.2021 року Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (0322972782) Головний бухгалтер В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



 

 

Примітки до фінансової звітності 
за 1 квартал 2021 року 

 

1.  

 

Вступ 

 

Ця промiжна скорочена консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi за I квартал 2021 року для Акцiонерного товариства "КРЕДОБАНК" (далi 

- "Банк") i його дочiрньої компанiї - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова Компанiя Iдеа 

Капiтал" (разом далi - "Група"). Станом на 31 березня 2021 та 31 грудня 2020 року Банк повнiстю володiє 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова Компанiя Iдеа Капiтал". 

 

Банк зареєстрований в Українi та є резидентом України. Банк є акцiонерним товариством з 

вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою акцiй, що їм належать, i був утворений вiдповiдно до 

законодавства України.  Банк був заснований у формi акцiонерного товариства у 1990 роцi. Банк був 

спочатку зареєстрований Державним банком СРСР i перереєстрований Нацiональним банком України 

(НБУ) 14 жовтня 1991 року пiд назвою "Захiдно-Український Комерцiйний Банк". У 2002 роцi назву 

Банку було змiнено на АТ "Кредит Банк (Україна)". У листопадi 2005 року акцiонери Банку прийняли 

рiшення про змiну назви Банку на "Кредобанк". За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

вiд 26 листопада 2009 року, у зв'язку iз приведенням своєї дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства", Банк змiнив назву на Публiчне Акцiонерне Товариство 

"КРЕДОБАНК".  

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 березня 2021 року безпосередньою материнською компанiєю Банку 

є PKO Bank Polski S.A. (Польща). Банк входить до складу Групи PKO Bank Polski (далi - "Група PKO 

BP"). Найбiльшим акцiонером Групи PKO BP є Мiнiстерство державних активiв республiки Польща, що 

здiйснює контроль над PKO BP S.A., оскiльки володiє 29,43% часткою в статутному капiталi PKO BP 

S.A. Частка iнших акцiонерiв PKO BP S.A. не перевищує 10% голосуючих акцiй. Банк не проводить 

спiльних транзакцiй з Мiнiстерство державних активiв республiки Польща. Станом на 31 грудня 2020 

року та 31 березня 2021 року PKO Bank Polski S.A. є власником всiх акцiй Банку. 

 

Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйнi банкiвськi операцiї та обслуговування 

фiзичних та юридичних осiб в Українi.  

 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй №43, виданої 

НБУ 11 жовтня 2011 року. Ця лiцензiя надає Банку право здiйснювати банкiвськi операцiї, у тому числi  

валютнi операцiї. Банк також має Лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi вiд 10 жовтня 2013 року 

та Лiцензiї на здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами вiд 7 листопада 2012 року. Банк є 

учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйне свiдоцтво №051 вiд 19 жовтня 2012 

року), що дiє вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" вiд 23 

лютого 2012 року (зi змiнами). Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує вiдшкодування 

коштiв за вкладами до 200 тисяч гривень на одну особу у разi лiквiдацiї банку. 

 

Станом на 31 березня 2021 року Банк має 82 вiддiлення (у 2020 роцi - 82 вiддiлення) в Українi.  

 

АТ "КРЕДОБАНК" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Стратегiї на 2021-2023 роки, затвердженої 

Наглядовою Радою Банку. Головними стратегiчними цiлями АТ "КРЕДОБАНК" є досягнення високого 

рiвня вiддачi на капiтал, що забезпечить потенцiал для нарощування масштабу дiяльностi;   збiльшення 

загальної кiлькостi клiєнтiв до 1 мiльйона у всiх сегментах; зростання рiвня задоволеностi клiєнтiв та їх 

активностi; збiльшення частки в обслуговуваннi зовнiшньо-торгiвельного обороту мiж Україною та 

Польщею; утримання помiрного апетиту на ризик, а також пiдвищення рiвня заангажованостi та 

задоволеностi працiвникiв. Мiсiя Банку - бути надiйним фiнансовим партнером для клiєнтiв i 



 

 

привабливим роботодавцем для працiвникiв. Завдяки спецiалiзацiї i концентрацiї ресурсiв Банк прагне 

досягти i пiдтримувати довгострокову стабiльнiсть бiзнесу, забезпечуючи тим самим рентабельнiсть 

iнвестицiй своїх акцiонерiв.  

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова Компанiя Iдеа Капiтал" - проводить роботи по 

стягненню заборгованостi, за якою право вимоги ним було придбано, з метою отримання прибутку. 

 

 

 

Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi Банку: 

 

вул. Сахарова, 78,  

 

79026 м. Львiв,  

 

Україна. 

 

Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, 

якщо не зазначено iнше. 

 

 

 

2.  

 

Економiчне середовище, в якому працює Група 

 

У I кварталi 2021 року на економiку та банкiвський сектор в Українi продовжували чинити значний 

вплив суспiльно-полiтичнi та зовнiшньополiтичнi подiї, що розпочалися у попереднiх роках, зокрема: 

 

" частина територiї України (в межах Автономної республiки Крим) залишалась тимчасово 

окупованою Росiйською Федерацiєю внаслiдок анексiї, не визнаної мiжнародним спiвтовариством 

(Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН про територiальну цiлiснiсть України № 68/262 вiд 27 березня 

2014 року, Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН № 71/205 вiд 19 грудня 2016 року щодо ситуацiї з 

правами людини в тимчасово окупованому Криму); 

 

" на частинi територiї України (в межах окремих районiв Донецької та Луганської областей) 

тривало збройне протистояння та воєннi дiї з сепаратистськими угрупованнями, пiдтримуваними з-за 

кордону. Українська влада продовжувала антитерористичну операцiю iз залученням армiї та 

правоохоронних органiв. З кiнця 2015 року активнiсть вiйськових дiй в регiонi iстотно зменшилась 

внаслiдок "Мiнських домовленостей". Станом на дату затвердження звiтностi окремi райони Донецької 

та Луганської областей залишаються пiд контролем сепаратистських угруповань, а українська влада 

наразi не має можливостi забезпечити виконання законiв України на цiй територiї.  

 

Зазначенi обставини унеможливлюють нормальну бiзнес-дiяльнiсть українських банкiв та компанiй на 

територiї Автономної республiки Крим та частинi територiї Донецької та Луганської областей. 

 

Окрiм цього, дiяльнiсть Групи протягом 2020 року та I кварталу 2021 року вiдбувалась в умовах 

раптового погiршення зовнiшнiх умов дiяльностi та економiчного спаду в Українi. Ключовим новим 

ризиком  стало поширення коронавiрусу COVID-19 в свiтi. Вiдповiдаючи на потенцiйно серйозну 

загрозу коронавiрусу для охорони здоров'я, українськi урядовi органи вжили заходiв щодо стримування 

епiдемiї в Українi, вводячи обмеження на окремi види господарської дiяльностi, перемiщення людей 

всерединi України, призупинення транспортних зв'язкiв з Україною та обмеження в'їзду до України. 

Роботу розважальних, багатьох торгiвельних i сервiсних закладiв було тимчасово призупинено. Уряд 



 

 

запровадив карантин, який востаннє був продовжений до 30 квiтня 2021 року. Бiльш широкi економiчнi 

наслiдки цих подiй включають: 

 

" пiдрив пiдприємницької дiяльностi та господарської дiяльностi в Українi, що має вплив на 

ланцюги поставок, включаючи торгiвлю та транспорт, подорожi та туризм, розваги, виробництво, 

будiвництво, роздрiб, страхування та освiту;  

 

" зростання економiчної невизначеностi, що вiдображається на бiльш мiнливих цiнах на активи та 

обмiнних курсах. 

 

Обмежувальнi заходи, запровадженi через пандемiю COVID-19 бiльшiстю країн свiту та Урядом 

України, мали i продовжують здiйснювати негативний вплив на економiчну дiяльнiсть. Поширення 

коронавiрусу вже призвело до рецесiї свiтової економiки та значного сповiльнення економiчної 

активностi в Українi. За пiдсумками 2020 року ВВП України скоротився на -4% р/р, зокрема, вiдзначено 

зниження iнвестицiй на -24% та зниження державного споживання на -3% р/р, тодi як приватне 

споживання вiдновило зростання до +0,5% р/р. З огляду на погiршення епiдемiчної ситуацiї на початку 

2021 року та низькi темпи вакцинацiї в Українi, запровадження бiльш жорстких карантинних обмежень 

очiкується подальше скорочення ВВП України у I-му кварталi 2021 року.     

 

Iнфляцiя за пiдсумками I кварталу 2021 року iстотно прискорилася з 5,0% р/р до 8,5% р/р та продовжує 

зростати пiд випливом ряду факторiв, у т.ч. зниження курсу UAH/USD у попереднiх перiодах. 

Нацiональний банк України пiсля перiоду пом'якшення монетарної полiтики протягом 2019-2020 рр. був 

змушений перейти у I кварталi 2021 року до бiльш жорсткої монетарної полiтики для повернення 

iнфляцiї до встановлених середньострокових цiлей. З цiєю метою в березнi 2021 року НБУ пiдвищив 

облiкову ставку на 0,5 п.п до 6,5%. 

 

На сьогоднi ще важко точно оцiнити характер економiчної динамiки у 2021 роцi, проте очевидним є 

негативний вплив зазначених факторiв на прибутковiсть бiзнесу (особливо, в сферах, де 

запроваджувались жорсткi карантиннi обмеження - готельний та ресторанний бiзнес, туризм, 

непродовольча роздрiбна торгiвля, культурно-розважальнi заклади тощо) та уповiльнення зростання 

доходiв населення. Ефект цих економiчних подiй та обмежувальних заходiв може мати негативний вплив 

на дiяльнiсть банкiвського сектору України та АТ "КРЕДОБАНК" у 2021 роцi, його фiнансовий 

результат. Проте зараз ступiнь такого впливу ще важко точно оцiнити. Ступiнь впливу ситуацiї на 

українськi банки буде залежати вiд подолання пандемiї у свiтовому та нацiональному масштабi, строкiв 

та темпiв проведення вакцинацiї, ймовiрностi повторного запровадження обмежувальних заходiв, ризикiв 

зовнiшнього фiнансування, заходiв українських органiв влади та полiтики Нацiонального банку України. 

 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi 

дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, поширення пандемiї в Українi та свiт та розвиток 

кризових явищ  у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 

консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу 

умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи. Майбутнi 

умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу. 

 

 

 

3.  

 

Основнi принципи облiкової полiтики 

 

Основа подання iнформацiї. Ця консолiдована скорочена промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена 

вiдповiдно до вимог МСБО 34 та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в цiлому. 



 

 

Звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове визнання 

фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку будiвель й iнвестицiйної нерухомостi, 

а також iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд. У цiй промiжнiй звiтностi дотримано тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення, як i в 

останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Ця промiжна скорочена консолiдована фiнансова звiтнiсть повинна 

розглядатися спiльно консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи станом на 31 грудня 2020 року та за 

рiк, що закiнчився цiєю датою.  

 

Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне 

судження, керiвництво врахувало фiнансовий стан Групи, свої iснуючi намiри, постiйну фiнансову 

пiдтримку з боку материнської компанiї, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому 

та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної 

ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Групи. 

 

Перерахунок iноземних валют. Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум в 

iноземнiй валютi, були такими: 

 

 31 березня 2021 року,  

 

гривень 31 грудня 2020 року,  

 

гривень 

 

1 долар США 27,8852 28,2746 

 

1 євро 32,7233 34,7396 

 

1 польський злотий 7,0270 7,6348 

 

1 росiйський рубль 0,3670 0,3782 

 

 

 

4.  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Грошовi кошти у касi 743 780  649 423  

 

Залишок на кореспондентському рахунку в НБУ 907 174  324 022  

 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 1 865 267  2 028 206  

 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України - 1 200 298  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (406) (465) 

 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  3 515 815  4 201 484  

 

 



 

 

 

Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 24. 

 

 

 

5.  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Гарантiйнi депозити 30 136  30 829  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  (96) (65) 

 

Всього заборгованостi iнших банкiв 30 040  30 764  

 

До складу гарантiйних депозитiв входять кошти, що розмiщенi, в основному, як гарантiйнi депозити за 

картковими розрахунками та переказами коштiв, а також документарнi операцiї. Мiжбанкiвськi кредити - 

це короткостроковi кредити iншим банкам iз початковим строком погашення бiльше нiж 90 днiв. 

 

Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2021 

року: 

 

У тисячах гривень Прим.  Гарантiйнi депозити Всього 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2021 року - стадiя 1

   65  65  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18  31  31  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2021 року  - 

стадiя 1    96  96  

 

 Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2020 

року: 

 

У тисячах гривень Прим. Мiжбанкiвськi кредити Гарантiйнi депозити Всього 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2020 року - стадiя 1

  66  38  104  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (66) (13) (79) 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2020 року  - 

стадiя 1   - 25  25  

 

 

6.  

 

Кредити та аванси клiєнтам 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 



 

 

 

Кредити юридичним особам 8 246 252  7 701 212  

 

Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi 2 964 240  2 946 302  

 

Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити 2 061 290  1 850 888  

 

Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити 1 715 084  1 666 190  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  (906 320) (872 295) 

 

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 14 080 546  13 292 297  

 

 

 

Протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2021 року в сумi резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

кредитами та авансами клiєнтiв вiдбулися такi змiни: 

 

У тисячах гривень Прим. 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 

12 мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2021 року  220 043  49 288  602 211 

 753  872 295  

 

Збiльшення, пов'язане з створенням активiв протягом року 18 36 634  - 210  - 36 844  

 

Чиста змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (44 266) 23 617  4 646  2 507  (13 

496) 

 

Списання за рахунок резервiв та продажу кредитiв  - - (462) - (462) 

 

Коригування процентних доходiв за знецiненими кредитами  7  - 21 273  (2 494) 18 786  

 

Вплив змiни валютних курсiв  (1 464) (131) (6 061) - (7 656) 

 

Iншi змiни, в тому числi переведення до стадiй  (3 931) (32 374) 36 302  12  9  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31 березня 2021 року   207 023  40 400  658 

119  778  906 320  

 

Протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2020 року в сумi резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

кредитами та авансами клiєнтiв вiдбулися такi змiни: 

 

У тисячах гривень Прим. 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 

12 мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2020 року  172 704  39 802  429 280 



 

 

 47 847  689 633  

 

Збiльшення, пов'язане з створенням активiв протягом року 18 30 903  3  83  - 30 989  

 

Чиста змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (19 005) 50 834  15 333  3 032  50 194  

 

Списання за рахунок резервiв та продажу кредитiв  - (10) (2 030) (10 716) (12 

756) 

 

Коригування процентних доходiв за знецiненими кредитами  (82) (65) 8 179  3 843  11 875  

 

Вплив змiни валютних курсiв  2 818  431  26 099  - 29 348  

 

Iншi змiни, в тому числi переведення до стадiй  (3 639) (34 255) 37 894  - - 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31 березня 2020 року   183 699  56 740  514 

838  44 006  799 283  

 

Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 березня 2021 року: 

 

У тисячах гривень 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 12 

мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 

Кредити юридичним особам      

 

- не простроченi 7 790 957  22 557  146 075  - 7 959 589  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 4 717  1  1 229  - 5 947  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 1 007  7 859  9 328  - 18 194  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 1  31 071  - 31 072  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 6  13 696  - 13 702  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - 4  217 744  - 217 748  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (97 779) (2 978) (200 885) - (301 642) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв юридичним особам 7 698 902  27 450  218 258  -

 7 944 610  

 

Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi       

 

- не простроченi 2 624 054  7 497  34 086  - 2 665 637  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 73 936  1 703  9 296  - 84 935  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 11 817  41 576  17 519  - 70 912  

 



 

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - - 35 421  - 35 421  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 50 074  - 50 074  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 57 261  - 57 261  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (36 392) (16 898) (105 328) - (158 618) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв фiзичним особам на автомобiлi  2 673 415  33 878  98 329  -

 2 805 622  

 

Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити      

 

- не простроченi 1 940 663  11 804  36 175  - 1 988 642  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 10  - - - 10  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 7 577  5 758  5 480  - 18 815  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - - 7 693  - 7 693  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 10 148  - 10 148  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 35 982  - 35 982  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (25 339) (2 258) (46 726) - (74 323) 

 

Всього балансова вартiсть iпотечнi кредити фiзичним особам 1 922 911  15 304  48 752  -

 1 986 967  

 

Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити      

 

- не простроченi 1 201 350  6 626  64 112  344  1 272 432  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 83 645  2 715  17 056  24  103 440  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 8 207  39 510  19 465  167  67 349  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 329  45 051  18  45 398  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 16  75 104  45  75 165  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - 27  150 416  857  151 300  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (47 513) (18 266) (305 180) (778) (371 737) 

 

Всього балансова вартiсть iнших споживчих кредитiв фiзичним особам 1 245 689  30 957  66 024 

 677  1 343 347  

 

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 13 540 917  107 589  431 363  677  14 080 546  

 

 

 



 

 

Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2020 року:  

 

У тисячах гривень 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 12 

мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 

Кредити юридичним особам      

 

- не простроченi 7 239 301  12 936  86 435  - 7 338 672  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 8 679  290  1 229  - 10 198  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 1 967  29 575  73 788  - 105 330  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 4  19 219  - 19 223  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 6  100 322  - 100 328  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 127 461  - 127 461  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (110 850) (11 095) (212 256) - (334 201) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв юридичним особам 7 139 097  31 716  196 198  -

 7 367 011  

 

Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi       

 

- не простроченi 2 619 981  12 106  26 020  - 2 658 107  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 73 826  3 776  7 136  - 84 738  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 7 482  33 488  13 672  - 54 642  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - - 50 375  - 50 375  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 53 644  - 53 644  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 44 796  - 44 796  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (36 152) (13 742) (100 618) - (150 512) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв фiзичним особам на автомобiлi  2 665 137  35 628  95 025  -

 2 795 790  

 

Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити      

 

- не простроченi 1 733 034  13 396  27 283  - 1 773 713  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв - - - - - 

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 5 898  4 683  5 239  - 15 820  



 

 

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 770  13 701  - 14 471  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 17 120  - 17 120  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 29 764  - 29 764  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (22 582) (2 494) (43 258) - (68 334) 

 

Всього балансова вартiсть iпотечнi кредити фiзичним особам 1 716 350  16 355  49 849  -

 1 782 554  

 

Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити      

 

- не простроченi 1 214 735  15 078  48 410  222  1 278 445  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 70 903  4 461  9 831  2  85 197  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 8 810  44 517  17 762  62  71 151  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 193  39 223  44  39 460  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 32  99 729  113  99 874  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - 12  91 253  798  92 063  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (50 459) (21 957) (246 079) (753) (319 248) 

 

Всього балансова вартiсть  iнших споживчих кредитiв фiзичним особам 1 243 989  42 336  60 129 

 488  1 346 942  

 

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 12 764 573  126 035  401 201  488  13 292 297  

 

Ситуацiя з поширенням коронавiрусу COVID-19, через карантиннi обмеження та високий рiвень 

невизначеностi, мала неiстотний вплив на платоспроможнiсть позичальникiв Групи. Вiдповiдно до 

рекомендацiй Нацiонального банку, у I кварталi 2021 року усi сегменти позичальникiв - фiзичних i 

юридичних осiб, якi постраждали вiд карантинних обмежень в Українi та свiтi могли скористатись 

програмами "кредитних канiкул". 

 

Так, позичальники, могли за особистим обгрунтованим зверненням, отримати вiдтермiнування у сплатi 

частини основного платежу чи вiдсоткiв.  

 

"Кредитними канiкулами" в основному користувались позичальники фiзичнi особи, сегменту споживчого 

кредитування. Частка заборгованостi по клiєнтах, що скористались вiдповiдними можливостями, є 

неiстотною по вiдношенню до загального кредитного портфеля Групи. На кiнець I кварталy 2021 року 

Група не вiдзначає iстотного погiршення якостi кредитного портфелю у зв'язку iз карантинними 

заходами, разом з цим розумiючи, що на поточний момент немає можливостi визначити у повнiй мiрi 

наслiдки впливу ситуацiї з COVID-19 на майбутню платоспроможнiсть та кредитну активнiсть клiєнтiв. 

Банки  i надалi очiкують погiршення якостi кредитних портфелiв, вiдповiдно Групою було проведено 

актуалiзацiю коефiцiєнтiв PD та RR. 

 

До складу кредитiв включено дебiторську заборгованiсть за фiнансовою орендою. Далi в таблицi 

наведено узгодження мiж валовими iнвестицiями в оренду та теперiшньою вартiстю мiнiмальних 



 

 

орендних платежiв станом на 31 березня 2021 року:  

 

У тисячах гривень Валовi iнвестицiї в оренду Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв

 Нереалiзованi фiнансовi доходи 

 

Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою    

 

 - до 1 року 720 872  631 495  89 377  

 

 - вiд 1 до 5 рокiв 483 110  415 610  67 500  

 

 - понад 5 рокiв 1 147  1 039  108  

 

Мiнус: очiкуванi кредитнi збитки (23 503) (23 503) - 

 

Разом пiсля вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки 1 181 626  1 024 641  156 

985  

 

Нижче подано узгодження мiж валовими iнвестицiями в оренду та теперiшньою вартiстю мiнiмальних 

орендних платежiв станом на 31 грудня 2020 року: 

 

У тисячах гривень Валовi iнвестицiї в оренду Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв

 Нереалiзованi фiнансовi доходи 

 

Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою    

 

 - до 1 року 736 535  636 930  99 605  

 

 - вiд 1 до 5 рокiв 526 488  448 279  78 209  

 

 - понад 5 рокiв 174  171  3  

 

Мiнус: очiкуванi кредитнi збитки (30 033) (30 033) - 

 

Разом пiсля вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки 1 233 164  1 055 347  177 

817  

 

 

 

7.  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери  

 

У тисячах гривень   31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

iнший сукупний дохiд    

 

Державнi облiгацiї України   7 002 089  5 897 526  

 

Акцiї компанiй   10  10  

 

Всього iнвестицiйних цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 



 

 

через iнший сукупний дохiд  7 002 099  5 897 536  

 

    

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю       

 

Державнi облiгацiї України  - 290 847  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки    - (1 154) 

 

Всього iнвестицiйних цiнних паперiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю   -

 289 693  

 

Всього iнвестицiйних цiнних паперiв    7 002 099  6 187 229  

 

 

 

Станом на 31 березня 2021 року суверенний рейтинг України присвоєний рейтинговою агенцiєю Standard 

& Poor's був встановлений на рiвнi В (31 грудня 2020 року: В). 

 

 

 

Нижче подано суму змiни очiкуваних кредитних збиткiв за iнвестицiйними цiнними паперами протягом 

перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2021 року: 

 

У тисячах гривень Прим. Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 

визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд Iнвестицiйнi цiннi папери, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю Всього 

 

Державнi облiгацiї України         

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 1 сiчня 2021 року - стадiя 1

   87 934  1 154  89 088  

 

Погашення та продаж активiв протягом перiоду 18 (15 121) (584) (15 705) 

 

Збiльшення, пов'язане з придбанням активiв протягом перiоду 18 53 913  - 53 913  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (14 101) (566) (14 667) 

 

Вплив змiни валютних курсiв  (767) (4) (771) 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2021 року - стадiя 

1   111 858  - 111 858  

 

 

 

Нижче подано суму змiни очiкуваних кредитних збиткiв за iнвестицiйними цiнними паперами протягом 

перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2020 року: 

 

У тисячах гривень Прим. Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 

визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд Iнвестицiйнi цiннi папери, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю Всього 



 

 

 

Державнi облiгацiї України         

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2020 року  - стадiя 

1   32 107  6 403  38 510  

 

Погашення та продаж активiв протягом перiоду 18 (3 834) - (3 834) 

 

Збiльшення, пов'язане з придбанням активiв протягом перiоду 18 17 430  - 17 430  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (3 554) (1 232) (4 786) 

 

Вплив змiни валютних курсiв  6 067  1 110  7 177  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2020 року - стадiя 

1   48 216  6 281  54 497  

 

Облiгацiї компанiй         

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитно-знецiненими активами на 1 сiчня 2020 року - Стадiя 3

  - 23 261  23 261  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитно-знецiненими активами на 31 березня 2020 року - Стадiя 

3   - 23 261  23 261  

 

Разом резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31 березня 2020 року   48 216  29 542  77 758  

 

 

 

 

 

8.  

 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

Рух основних засобiв та активiв у формi права користування представлений таким чином: 

 

    Активи у формi права користування  

 

У тисячах гривень Примiщення та вдосконалення орендованого майна Комп'ютери та обладнання

 Системи безпеки, автомобiлi та iнше устаткування Примiщення та вдосконалення 

орендованого майна Комп'ютери та обладнання Всього 

 

Первiсна вартiсть             

 

На 1 сiчня 2021 року 409 398  697 939  432 252  209 332  - 1 748 921  

 

Надходження 444 17 569 12 304 30 324  - 60 641 

 

Вибуття - (366) (6 942) (17 525) - (24 833) 

 

Переведення до iншої категорiї  1 949  - (2 633) - - (684) 

 



 

 

На 31 березня 2021 року 411 791  715 142  434 981  222 131  - 1 784 

045  

 

          

 

На 1 сiчня 2020 року 380 073  656 932  399 874  199 543  4 585  1 641 007  

 

Надходження 12 198  19 416  9 012  28 448  - 69 074  

 

Вибуття (5 947) (312) (361) (5 873) (4 585) (17 078) 

 

Переведення до iншої категорiї  - - (25) - - (25) 

 

На 31 березня 2020 року 386 324  676 036  408 500  222 118  - 1 692 

978  

 

              

 

Накопичена амортизацiя        

 

На 1 сiчня 2021 року 57 219  349 364  242 958  91 887  - 741 428  

 

Амортизацiйнi вiдрахування  5 761  17 563  14 437  16 502  - 54 263  

 

Вибуття - (360) (4 825) (13 596) - (18 781) 

 

На 31 березня 2021 року 62 980  366 567  252 570  94 793  - 776 910  

 

         

 

На 1 сiчня 2020 року 35 674  287 860  195 872  49 925  764  570 095  

 

Амортизацiйнi вiдрахування  5 622  17 022  15 301  18 750  286  56 981  

 

Вибуття (263) (311) (359) (564) (1 050) (2 547) 

 

На 31 березня 2021 року 41 033  304 571  210 814  68 111  - 624 529  

 

         

 

Чиста балансова вартiсть       

 

На 31 березня 2021 року 348 811  348 575  182 411  127 338  - 1 007 

135  

 

На 31 березня 2020 року 345 291  371 465  197 686  154 007  - 1 068 

449  

 

 Активи у формi права користування, що вiдносяться до орендованих об'єктiв нерухомостi, якi не 

вiдповiдають визначенню iнвестицiйної нерухомостi, представленi як основнi засоби. 

 

Змiни у нематерiальних активах представленi таким чином: 

 



 

 

 

 

У тисячах гривень 2021 рiк 2020 рiк 

 

Первiсна вартiсть    

 

На 1 сiчня 437 718  318 397  

 

Надходження 22 095  13 975 

 

Вибуття - - 

 

На 31 березня 459 813  332 372  

 

     

 

Накопичена амортизацiя    

 

На 1 сiчня 261 530  181 056  

 

Амортизацiйнi вiдрахування  25 806  16 910  

 

На 31 березня 287 336  197 966  

 

   

 

Чиста балансова вартiсть   

 

На 31 березня 172 477  134 406  

 

Станом на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року Група не має: основних засобiв, стосовно яких є 

передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження; 

основних засобiв та нематерiальних активiв оформлених у заставу. Однак iснують обмеження прав 

власностi щодо лiцензiй на комп'ютерне програмне забезпечення, яке використовується Групою. 

 

 

 

9.  

 

Iншi фiнансовi активи 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 117 669  94 198  

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами та банками та iнше 46 535  44 110  

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами 20 365  - 

 

Комiсiйнi доходи до отримання 18 135  17 983  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  (2 484) (2 589) 

 



 

 

Всього iнших фiнансових активiв 200 220  153 702  

 

 

 

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними сторонами представлена в Примiтцi 24. 

 

 

 

10.  

 

Iншi нефiнансовi активи 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Передплаченi витрати 74 287  61 145  

 

Передоплата за товари та незавершене будiвництво 44 318  33 577  

 

Товарно-матерiальнi запаси 11 661  15 138  

 

Передоплата за послуги 10 895  10 938  

 

Передоплата з податкiв, крiм податку на прибуток 7 950  9 684  

 

Заставне майно, що перейшло у власнiсть Групи та активи на продаж 2 433  2 433  

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками Групи та iнше 100  29  

 

Всього iнших нефiнансових активiв 151 644  132 944  

 

 

 

11.  

 

Заборгованiсть перед iншими банками  

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Кореспондентськi рахунки та рахунки "овернайт" iнших банкiв 391 842  535 233  

 

Кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України, шляхом рефiнансування 2 290 000  2 300 

000  

 

Кредити отриманi вiд iнших банкiв 922 173  - 

 

Кошти в розрахунках за операцiями ескроу 3 880  4 047  

 

Всього заборгованостi перед iншими банками 3 607 895  2 839 280  

 

 Iнформацiю про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами подано в Примiтцi 24. 

 

 

 



 

 

12.  

 

Кошти клiєнтiв 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Юридичнi особи   

 

- Поточнi/розрахунковi рахунки 7 918 377  8 132 052  

 

- Строковi депозити 2 121 348  2 439 676  

 

Фiзичнi особи   

 

- Поточнi рахунки/рахунки до запитання 3 957 665  3 676 230  

 

- Строковi депозити 4 234 464  4 062 895  

 

Всього коштiв клiєнтiв 18 231 854  18 310 853  

 

Станом на 31 березня 2021 року поточнi рахунки фiзичних осiб включають передоплати за кредитними 

угодами, термiн сплати яких не настав, в сумi 47 466 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 року - 140 555 

тисяч гривень). Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 24. 

 

13.  

 

Випущенi борговi цiннi папери 

 

У листопадi 2017 року Група розмiстила облiгацiї серiї "А" загальною номiнальною вартiстю 250 000 

тисяч гривень.  

 

В липнi 2018 року Група розмiстила облiгацiї серiї "В" загальною номiнальною вартiстю 250 000 тисяч 

гривень. Зазначена серiя облiгацiй у повному обсязi була придбана Європейським фондом 

Пiвденно-схiдної Європи (The European Fund for Southeast Europe S.A., SICAV-SIF). 

 

Станом на дату випуску цiєї консолiдованої звiтностi облiгацiї серiї "А" включенi у лiстинг фондової 

бiржi АТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА". Облiгацiї обох серiй допущенi до обiгу та включенi до бiржового 

списку ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА". 

 

З початку 2021 року Група не викуповувала облiгацiї. Група може продати викупленi облiгацiї в 

будь-який момент часу. 

 

На 31 березня 2021 року зобов'язання Групи за емiтованими облiгацiями у номiнальнiй вартостi склало 

382 482 тисячi гривень (на 31 грудня 2020 року - 382 482 тисячi гривень). 

 

Сума виплачених вiдсоткiв за емiтованими облiгацiями у I кварталi 2021 року складає 11 602 тисячi 

гривень (I квартал 2020 року - 27 025 тисяч гривень). 

 

14.  

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання включають наступнi статтi: 



 

 

 

У тисячах гривень   31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Зобов'язання за договорами оренди  131 695  123 712  

 

Iншi нарахованi зобов'язання  93 252  71 364  

 

Резерви пiд зобов'язання кредитного характеру  28 692  29 123  

 

Кошти в розрахунках  13 159  21 728  

 

Iнше  566  601  

 

Всього iнших фiнансових зобов'язань   267 364  246 528  

 

 

 

Резерв пiд зобов'язання кредитного характеру представляє собою очiкуванi кредитнi збитки, створенi по 

фiнансових зобов'язаннях Групи щодо надання кредитiв та наданих Групою клiєнтам гарантiй.  

 

 

 

15.  

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання 

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання включають наступнi статтi: 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Нарахованi витрати на виплати працiвникам 56 774  103 674  

 

Суми до сплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 16 900  15 150  

 

Доходи майбутнiх перiодiв 14 485  14 871  

 

Податки до сплати, крiм податку на прибуток 10 313  15 411  

 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 8 451  9 578  

 

Резерви за зобов'язаннями 8 082  8 117  

 

Iнше 461  - 

 

Всього iнших нефiнансових зобов'язань 115 466  166 801  

 

 

16.  

 

Процентнi доходи та витрати 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 



 

 

Процентнi доходи   

 

Кредити та аванси фiзичним особам 299 543  333 810  

 

Кредити та аванси юридичним особам 198 324  214 767  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

iнший сукупний дохiд  117 417  39 280  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю  2 486  6 817  

 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 2 219  15 491  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 18  1 431  

 

Всього процентних доходiв 620 007  611 596  

 

Процентнi витрати   

 

Кошти фiзичних осiб 48 455  97 280  

 

Кошти юридичних осiб 34 837  74 607  

 

Заборгованiсть перед Нацiональним банком України 34 694  1 443  

 

Випущенi борговi цiннi папери 11 443  15 894  

 

За договорами оренди 3 769  6 016  

 

Заборгованiсть перед iншими банками 3 192  1 816  

 

Всього процентних витрат 136 390  197 056  

 

Чистий процентний дохiд 483 617  414 540  

 

Iнформацiя про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 

24. 

 

 

 

17.  

 

Комiсiйнi доходи та витрати 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Комiсiйнi доходи   

 

Розрахунково-касове обслуговування 118 792  110 272  

 

Купiвля та продаж iноземної валюти 27 977  22 436  

 

За договорами-дорученнями з страховими компанiями 6 190  4 084  



 

 

 

Гарантiї наданi та iншi документарнi операцiї 2 039  1 660  

 

Iнше 3 682  3 853  

 

Всього комiсiйних доходiв 158 680  142 305  

 

Комiсiйнi витрати   

 

Розрахунково-касове обслуговування 42 024  38 419  

 

Кредитне обслуговування банкiв  501  - 

 

Отриманi гарантiї та iншi документарнi операцiї 181  59  

 

Операцiї з цiнними паперами 126  144  

 

Iнше 27  10  

 

Всього комiсiйних витрат 42 859  38 632  

 

Чистий комiсiйний дохiд 115 821  103 673  

 

Iнформацiю про комiсiйнi доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами наведено в Примiтцi 

24. 

 

 

 

 

 

18.  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками 

 

   

 

У тисячах гривень Прим. I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  (40) 180  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 5 31  (79) 

 

Кредити та аванси клiєнтам 6 19 571  80 017  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

iнший сукупний дохiд 7 24 691  10 042  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 7 (1 150) (1 232) 

 

Iншi фiнансовi активи   (131) 249  

 

Зобов'язання з надання гарантiй та порук  (325) (406) 

 



 

 

Зобов'язання з надання кредиту   203  796  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками   42 850  89 567  

 

 

 

 

 

19.  

 

Iншi операцiйнi доходи 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Зарахування в доходи залишкiв за операцiями, по яких минув термiн давностi 6 085  597  

 

Штрафи та пенi отриманi 5 085  6 102  

 

Позитивний результат вiд продажу основних засобiв 1 958  15  

 

Дохiд вiд операцiй факторингу 1 340  - 

 

Дохiд вiд операцiйного лiзингу 816  1 192  

 

Вiдшкодування судових витрат 328  350  

 

Позитивний результат по договорах оренди 294  1 016  

 

Дохiд вiд переоцiнки основних засобiв - 103  

 

Iнше 432  470  

 

Всього iнших операцiйних доходiв 16 338  9 845  

 

 

 

 

 

20.  

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

 

У тисячах гривень   I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Заробiтна плата, премiї та iншi витрати на персонал  123 237  112 212  

 

Соцiальнi внески, нарахованi на виплати працiвникам  25 035  22 453  

 

Всього витрат на виплати працiвникам   148 272  134 665  

 

Супровiд програмного забезпечення  29 931  28 044  

 

Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб  17 847  13 624  



 

 

 

Ремонт та утримання примiщень та обладнання  13 370  13 039  

 

Комунальнi витрати  13 293  12 065  

 

Зв'язок  11 190  9 502  

 

Професiйнi послуги  5 603  3 871  

 

Охороннi послуги  4 309  7 893  

 

Витрати на юридичнi послуги  3 164  - 

 

Податки, крiм податку на прибуток  1 946  2 431  

 

Витрати на системи кiбербезпеки  1 658  - 

 

Витрати на операцiйну оренду примiщень  887  1 410  

 

Доброчиннiсть  733  559  

 

Зменшення корисностi та негативний результат вiд вибуття основних засобiв   716  103  

 

Реклама та маркетинг  673  2 024  

 

Витрати вiд модифiкацiї лiзингу  426  - 

 

Витрати на вiдрядження  384  1 673  

 

Iнше  7 751  10 056  

 

Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат   113 881  106 294  

 

Група не забезпечує працiвникам iнших окремих пенсiй чи винагород у випадку припинення трудових 

вiдносин. 

 

 

 

21.  

 

Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Поточний податок 46 427  31 290  

 

Вiдстрочений податок (1 284) (1 840) 

 

Витрати з податку на прибуток  45 143  29 450  

 

 



 

 

 

 

 

22.  

 

Чистий та скоригований прибуток на акцiю 

 

Банк складає консолiдовану i окрему фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть" i МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". Чистий прибуток на одну акцiю розрахований i 

розкритий на основi консолiдованої фiнансової звiтностi, складеної згiдно з МСФЗ. Протягом звiтного 

перiоду у Банку не було фiнансових iнструментiв iз коригуючим ефектом. Отже, чистий прибуток на 

одну акцiю дорiвнює скоригованому чистому прибутку на одну акцiю. 

 

Прибуток на акцiю розраховується наступним чином: 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Прибуток за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй на основi консолiдованого звiту

 204 849  96 635  

 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй (тисяч штук) 224 896 947  224 896 947  

 

Чистий та скоригований прибуток на акцiю, що належить акцiонерам Групи (у гривнях на акцiю) 0,0009 

 0,0004  

 

 

 

 

 

23.  

 

Сегментний аналiз 

 

Операцiйнi сегменти - це компоненти бiзнесу, що здiйснюють фiнансово-господарську дiяльнiсть, яка 

дозволяє отримувати доходи чи передбачає понесення витрат, результати операцiйної дiяльностi яких 

регулярно аналiзуються органом, вiдповiдальним за прийняття операцiйних рiшень (ОВПОР), i щодо 

яких наявна окрема фiнансова iнформацiя. ОВПОР - це особа або група осiб, якi розподiляють ресурси та 

оцiнюють результати дiяльностi Групи. Функцiї ОВПОР виконуються Правлiнням Банку.  

 

(а) Опис продуктiв та послуг, що є джерелом доходiв звiтних сегментiв  

 

Операцiї Групи органiзованi на основi трьох основних сегментiв банкiвської дiяльностi:  

 

" Послуги фiзичним особам - цей бiзнес-сегмент включає банкiвськi послуги клiєнтам-фiзичним 

особам з вiдкриття та ведення поточних i ощадних рахункiв, залучення депозитiв, iнвестицiйно-ощаднi 

продукти, обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та iпотечного кредитування, 

операцiї з валютою, здiйснення переказiв. 

 

" Корпоративна банкiвська дiяльнiсть - цей бiзнес-сегмент включає послуги юридичним особам, 

зокрема щодо прямого дебетування рахункiв, обслуговування поточних рахункiв, залучення депозитiв, 

надання кредитних лiнiй у формi "овердрафт", надання кредитiв та iнших видiв фiнансування.  

 

" Казначейська та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть - цей бiзнес-сегмент включає торговi операцiї 



 

 

з фiнансовими iнструментами, операцiї на ринках капiталу, операцiї з iноземною валютою i банкнотами. 

 

(б) Фактори, що використовуються керiвництвом для визначення звiтних сегментiв 

 

Сегменти Групи представляють собою стратегiчнi бiзнес-пiдроздiли, орiєнтованi на рiзних клiєнтiв. 

Управлiння ними проводиться окремо, оскiльки кожному бiзнес-пiдроздiлу необхiднi свої маркетинговi 

стратегiї та рiвень обслуговування. 

 

(в) Оцiнка прибуткiв та збиткiв, активiв та зобов'язань операцiйних сегментiв  

 

Правлiння Банку аналiзує фiнансову iнформацiю, пiдготовлену на базi даних бухгалтерського облiку, що 

вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України та МСФЗ.  

 

Для сегментного аналiзу застосовано наступнi пiдходи: 

 

(i) ресурси перерозподiляються мiж сегментами з використанням внутрiшнiх процентних ставок, 

визначених казначейством. Цi ставки визначаються на основi базових ринкових процентних ставок, 

договiрних строкiв погашення кредитiв та фактичних термiнiв погашення залишкiв на рахунках клiєнтiв, 

що випливають з досвiду;  

 

(ii) податок на прибуток та деякi iншi статтi не розподiляються на сегменти.  

 

Для прийняття операцiйних рiшень здiйснюється оцiнка результатiв дiяльностi сегментiв на основi суми 

прибутку до оподаткування. 

 

Звiти мiстять iнформацiю про трансфернi (внутрiшнi) результати дiяльностi основних сегментiв. 

Трансферний результат розраховується як рiзниця трансферних доходiв та трансферних витрат кожного 

сегменту, обчислених за трансферними цiнами, що встановлюються в розрiзi основних валют та 

строкових груп. Для сегментiв роздрiбного та корпоративного бiзнесу трансфернi доходи формуються, як 

розрахунковi доходи вiд продажу сегменту Казначейської та iнвестицiйної банкiвської дiяльностi 

залучених ресурсiв за трансферними цiнами залучення ресурсiв, трансфернi витрати формуються як 

розрахунковi витрати на купiвлю в сегменту Казначейської та iнвестицiйної банкiвської дiяльностi 

ресурсiв за трансферними цiнами розмiщення ресурсiв. 

 

Розрахунок трансфертних цiн та трансфертних доходiв/витрат здiйснюється вiдповiдно до "Методики 

визначення та застосування трансфертної цiни ресурсiв у АТ "КРЕДОБАНК", затвердженої рiшенням 

Правлiння Банку (№ 292 вiд 11 березня 2019 року). 

 

 (г) Iнформацiя про прибутки чи збитки, активи та зобов'язання звiтних сегментiв  

 

Далi в таблицi наведена iнформацiя щодо звiтних сегментiв за 31 березня 2021 року: 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Всього 

 

Активи звiтних сегментiв 6 140 148  7 991 008  10 583 438  1 501 808  26 216 402  

 

Зобов'язання звiтних сегментiв 8 199 928  10 311 689  4 108 625  376 979  22 997 

221  

 

Капiтальнi витрати звiтного перiоду - - - 52 412  52 412  

 

 



 

 

 

Капiтальнi витрати представляють собою надходження довгострокових активiв, за виключенням 

фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв.  

 

 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Виключення Всього 

 

I квартал 2021 року       

 

Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв       

 

- Процентнi доходи 299 543  198 324  122 140  - - 620 007  

 

- Комiсiйнi доходи 68 492  82 555  273  7 360  - 158 680  

 

- Iншi операцiйнi доходи 3 298  1 753  - 11 287  - 16 338  

 

Результат вiд операцiй з торгiвлi iноземною валютою - - 16 845  - - 16 845  

 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - (5) - - (5) 

 

Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд - - 809  - - 809  

 

Доходи вiд iнших сегментiв       

 

- Процентнi доходи 106 656  105 219  303 569  - (515 444) - 

 

Разом доходiв 477 989  387 851  443 631  18 647  (515 444) 812 674  

 

Процентнi витрати (213 404) (173 576) (261 085) (3 769) 515 444  (136 390) 

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками (47 963) 27 686  (23 532) 959 

 - (42 850) 

 

Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 1 886  (247) - - - 1 639  

 

Комiсiйнi витрати (24 297) (6 681) (10 820) (1 061) - (42 859) 

 

Витрати на виплати працiвникам, витрати на знос та амортизацiю, адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати (144 290) (128 525) (69 739) 332  - (342 222) 

 

Результати сегмента 49 921  106 508  78 455  15 108  - 249 992  

 

Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод      (45 143) 

 

Прибуток за звiтний перiод           204 849  

 

Далi в таблицi наведена iнформацiя щодо звiтних сегментiв за 31 грудня 2020 року: 

 



 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Всього 

 

Активи звiтних сегментiв 5 929 266  7 418 691  10 427 534  1 463 688  25 239 179  

 

Зобов'язання звiтних сегментiв 7 747 351  10 882 338  3 286 104  394 402  22 310 

195  

 

Капiтальнi витрати звiтного перiоду - - - 54 616  54 616  

 

 

 

Капiтальнi витрати представляють собою надходження довгострокових активiв, за виключенням 

фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв. 

 

 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Виключення Всього 

 

I квартал 2020 року       

 

Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв       

 

- Процентнi доходи 333 810  214 767  63 019  - - 611 596  

 

- Комiсiйнi доходи 65 437  71 520  233  5 115  - 142 305  

 

- Iншi операцiйнi доходи 4 308  1 661  - 3 876  - 9 845  

 

Результат вiд операцiй з торгiвлi iноземною валютою 3 870  - 12 316  - - 16 186  

 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - (20 857) - - (20 857) 

 

Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд - - 3 931  - - 3 931  

 

Доходи вiд iнших сегментiв       

 

- Процентнi доходи 159 922  163 974  394 750  - (718 646) - 

 

Разом доходiв 567 347  451 922  453 392  8 991  (718 646) 763 006  

 

Процентнi витрати (328 783) (238 039) (342 864) (6 016) 718 646  (197 056) 

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками (58 805) (21 602) (8 911) (249)

 - (89 567) 

 

Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 1 431  1 775  - (7) - 3 199  

 

Комiсiйнi витрати (28 041) (2 930) (6 940) (721) - (38 632) 

 



 

 

Витрати на виплати працiвникам, витрати на знос та амортизацiю, адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати (153 138) (135 017) (26 181) (529) - (314 865) 

 

Результати сегмента 11  56 109  68 496  1 469  - 126 085  

 

Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод      (29 450) 

 

Прибуток за звiтний перiод           96 635  

 

 

 

(д) Аналiз доходiв за продуктами та послугами 

 

Аналiз доходiв Групи за продуктами та послугами надано в Примiтцi 16 (процентнi доходи), Примiтцi 17 

(комiсiйнi доходи).  

 

(е) Географiчнi сегменти 

 

Україна представляє собою єдиний географiчний сегмент через те, що бiльшiсть доходiв та активiв 

належить саме до цього сегменту. Група не має значних доходiв, що пов'язанi з iншими сегментами i всi 

необоротнi активи, iншi, нiж фiнансовi iнструменти, також пов'язанi з Україною.  

 

(є) Найбiльшi клiєнти 

 

Група не має клiєнтiв, доходи вiд яких перевищують 10% вiд загального обсягу доходiв Групи. 

 

 

 

24.  

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо 

одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових 

та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй 

формi. 

 

Станом на 31 березня 2021 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами були такими: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 164 701  - - 

 

Гарантiйнi депозити 10 106  - - 

 

Загальна сума кредитiв та авансiв клiєнтам  - - 1 168  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитами та авансами клiєнтам - - (25) 

 

Iншi активи 3 732  - 1  

 



 

 

Кореспондентськi рахунки та депозити "овернайт" iнших банкiв 61 518  - - 

 

Кредити вiд iнших банкiв 922 173  - - 

 

Кошти клiєнтiв  - 38 165  4 350  

 

Кошти iнших фiнансових органiзацiй - 212 559  - 

 

Iншi зобов'язання 66  201  4 100  

 

 

 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами з 1 сiчня по 31 березня 2021 

року: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Процентнi доходи - - 29  

 

Процентнi витрати (2 326) (3 517) (7) 

 

Iншi доходи - 18  - 

 

Формування резервiв за кредитними збитками - - 1  

 

Доходи за виплатами та комiсiйними - 42  4  

 

Витрати за виплатами та комiсiйними (2 267) - - 

 

Iншi витрати - (2 089) - 

 

 

 

Нижче наведенi iншi права та зобов'язання на 31 березня 2021 року за операцiями з пов'язаними 

сторонами: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Зобов'язання з кредитування, що отриманi 1 233 976  - - 

 

Iншi наданi зобов'язання 16 325  - 822  

 

Iншi права отриманi 12 718  - - 

 

Отриманi гарантiя та застава 3 600  - 2 317  

 

 Зобов'язання з кредитування, що отриманi стосуються невикористаних коштiв за кредитною лiнiєю 

вiдкритою PKO Bank Polski S.A. в доларах США. 

 

Нижче наведенi сукупнi суми, наданi пов'язаним сторонам i повернутi ними з 1 сiчня по 31 березня 2021 

року: 



 

 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Суми, наданi пов'язаним сторонам за перiод - - 165  

 

Суми, повернутi пов'язаними сторонами за перiод - - (224) 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2020 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами були такими:  

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках  123 787  - - 

 

Гарантiйнi депозити 13 994  - - 

 

Загальна сума кредитiв та авансiв клiєнтам  - - 1 226  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитами та авансами клiєнтам - - (27) 

 

Iншi активи 4 152  - 2  

 

Кореспондентськi рахунки та депозити "овернайт" iнших банкiв 91 210  - - 

 

Кошти клiєнтiв  - 29 402  25 380  

 

Кошти iнших фiнансових органiзацiй - 212 559  - 

 

Iншi зобов'язання 67  505  12 060  

 

 

 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами з 1 сiчня по 31 березня 2020 

року: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Процентнi доходи - - 14  

 

Процентнi витрати (24) (1 359) (603) 

 

Iншi доходи - - 1  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками - - (8) 

 

Доходи за виплатами та комiсiйними - 31  29  

 

Витрати за виплатами та комiсiйними (781) - - 

 



 

 

Iншi витрати (10) (595) - 

 

 

 

Нижче наведенi iншi права та зобов'язання на 31 грудня 2020 року за операцiями з пов'язаними 

сторонами: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Зобов'язання з кредитування, що отриманi 2 184 779  - - 

 

Iншi наданi зобов'язання 17 976  - 1 010  

 

Iншi права отриманi 14 178  - - 

 

Отримана застава 3 821  - 2 342  

 

Зобов'язання з кредитування, що отриманi стосуються невикористаних коштiв за кредитною лiнiєю 

вiдкритою PKO Bank Polski S.A. в доларах США. 

 

Нижче наведенi сукупнi суми, наданi пов'язаним сторонам i повернутi ними з 1 сiчня по 31 березня 2020 

року: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний 

управлiнський персонал 

 

Суми, наданi пов'язаним сторонам за перiод - - 844  

 

Суми, повернутi пов'язаними сторонами за перiод - - (242) 

 

 

 

Нижче наведенi суми винагороди основного управлiнського персоналу: 

 

 I квартал 2021 року 31 березня 2021 року I квартал 2020 року 31 грудня 2020 року 

 

У тисячах гривень Витрати Нараховане зобов'язання Витрати Нараховане 

зобов'язання 

 

Короткостроковi виплати:     

 

- Заробiтна плата 8 503  1 855  9 402  1 290  

 

- Премiальнi виплати 54  - 45  - 

 

- Компенсацiї при звiльненнi - - 10  - 

 

Нарахування єдиного соцiального внеску 581  178  408  115  

 

Iншi довгостроковi виплати:     

 

- Премiальнi виплати - 2 065  - 10 651  



 

 

 

Всього 9 138  4 098  9 865  12 056  

 

 

 

Короткостроковi виплати належать до сплати у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 

закiнчення перiоду, в якому керiвництвом були наданi вiдповiднi послуги. Iншi довгостроковi виплати 

включають виплати, щодо яких не очiкується, що розрахунок буде повнiстю здiйснений протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому керiвництвом були наданi вiдповiднi послуги. 

 

 

 

 

 

 


